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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 04/2013 (processo

nO. 121.000.014/2013) - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL -

CODEPLAN.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e treze, às dez horas e dez minutos, na sala

nO306 do Edifício da CODEPLAN, reuniram-se o Pregoeiro e Senhores Abimael Tavares da

Silva, matricula n° 2094-X e Sebastião Pacheco de Oliveira, matricula n° 806-0 e Vera Maria

Lúcio, matricula nO473-1, designados Instrução Presi nO.14/2013, em atendimento às dispo-

sições contidas na Lei nO.10.520/2002, Decreto n". 23.460/2002 para realizar os procedimen-

tos relativos ao Pregão Presencial nO.04/2013, referente ao Processo nO.121.000.014/2013,

cujo objeto em suma é "Contratação de empresa especializada para confecção de carimbos em ma-

deira e automáticos auto-entintados e fornecimento de refil, borracha e tinta para carimbos auto-

entintados, objetivando atender as necessidades dos diversos seto-res da Companhia de Planejamento

do Distrito Federal- CODEPLAN, cujas especificações e demais elemen-tos pertinentes encontram-se

estabelecidos nos Anexos I a VI, que o Edital". Iniciado os trabalhos, o Senhor Pregoeiro convidou

os presentes a credenciar-se a participar do certame, compareceram os Senhores: a) Sergio

Innecco RG nO1.406.217 - SSPIDF e CPF nO780.668.751-34, na condição de sócio e repre-

sentante legal da empresa: ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTOA, CNPJ/MF

nO01.254.424/0001-45, sediada na QE. 40 Conjunto "I" lote 23 - Guará IIIDF; b) e José Viei-

ra da Silva, RG nO309.117 - SSP/DF e CPF nO066.826.771-20, na condição de sócio e re-

presentante legal da empresa HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMÉRCIO

LTOA., CNPJ/MF nO72.649.361/0001-74, sediada a SDS - Ed. Venâncio 111- Bloco "P" - Loja

60 - Térreo - BrasílialDF. O Senhor Pregoeiro, verificou-se que não havia mais empresa inte-

ressada em participar do certame, apenas a presença das empresas ora qualificadas, encer-

rando-se assim a fase de credenciamento às 10h25min. Ato contínuo foi aberto à proposta de

preços das empresas sendo registrados os seguintes preços: ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DE CARIMBOS LTDA, no valor de R$ 12.735,00 (doze mil setecentos e trinta e cinco reais) e

a empresa HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA apresentou propos-

ta no valor de R$ 12.575,00 (doze mil quinhentos e setenta e cinco reais). Em seguida o Pre-

goeiro convidou as empresas para iniciar a fase de lances verbais, sendo ofertados 09 (nove)

lances cujos preços encontram-se registrados no Mapa de Etapa de Lances em anexo parte
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integrante da presente Ata. Registra-se que a empresa ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

CARIMBOS LTDA, ofertou lance final no valor global de R$ 11.735,00 (onze mil setecentos e

trinta e cinco reais). Em seguida abriu o envelope de habilitação da empresa ITA INDÚSTRIA

E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA, que atendeu os requisitos de habilitação, sendo decla-

rada vencedora do certame a empresa ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA,

CNPJ/MF nO 01.254.424/0001-45, no valor global de R$ 11.735,00 (onze mil setecentos e

trinta e cinco reais), sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação. A licitante vencedora fica noti-

ficada a apresentar nova proposta adequada ao preço global final ofertado na etapa de lan-

ces, no prazo de 02 (dois) dias úteis, na sala nO304, diretamente junto ao Pregoeiro. Conce-

dida a palavra aos representantes legais sobre manifestação da intenção de recurso, não

houve manifestação de recurso, registra-se que o representante legal da empresa HBL CA-

RIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, retirou-se da sessão antes do encer-

ramento. Nada mais havendo a declarar foi encerrada às onze horas e vinte minutos, cuja ata

foi lavrada e assinada pelos presentes, sendo fornecida uma cópia aos representantes legais
~xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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TAIRO.N ES CAVALCANTE

jBASTIM ~~C~O DEOLIVEIRA

ITA INDÚS~COMÉRCIO Dt=CARIMBOS LTDA
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PREÇO INICIAL R$ 12.735,00 R$ 12.575,00
1° LANCE R$12.500,00R$ 12.570,00
2° LANCE R$ 12.450,00 R$ 12.400,00
3° LANCE R$ 12.350,00 R$ 12.320,00
4° LANCE R$ 12.235,00 R$ 12.230,00

R$ 12.050,00
5° LANCE R$ 12.200,00 R$ 12.150,00
6° LANCE R$ 12.100,00

8° LANCE
R$ 11.950,007° LANCE R$ 12.000,00

9° LANCE
LANCE FINAL

R$ 11.900,00
R$ 11.735,00
R$ 11.735,00

R$ 11.800,00
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